
 
 

SPOED: VACATURE VOORZITTER EN LID JEUGDCOMMISSIE  

 

 

Ingangsdatum Per direct. Aan het eind van het seizoen 2018-2019 stopt de voorzitter en een 
lid van de jeugdcommissie. Tot nu toe trokken deze samen op en deelden ze 
samen de taken van de voorzitter. De nieuwe leden willen we graag 
presenteren op de ½-jaarlijkse jeugdleidersvergadering in februari. Een van 
de leden kan dan aan het seizoen het stokje overnemen van de voorzitter 

 

De vereniging MVC ’19 is met ongeveer 750 leden een vereniging die veel ambities heeft en 
daardoor veel in beweging is. De vereniging richt zich op jong en oud vanuit 
Maasbree en omstreken. Het samen gezellig en onder goede begeleiding 
sporten is voor ons het belangrijkste binnen de vereniging. De verenging 
draait voor bijna 100% op vrijwilligers. En om alles goed te laten lopen binnen 
de vereniging zijn we op zoek naar: 

 

Functie VOORZITTER EN LID JEUGDCOMMISSIE  

 

Functieomschrijving  
• "luisterend oor"  jeugdafdeling. Aanwezig zijn. 

• Contacten met verenigingen over incidenten 

• Gesprekken ouders over problemen met spelers/leiders (altijd 
samen met iemand van tc/jc) 

• Contactpersoon naar Hoofdbestuur, TC en andere 
afdelingen/commissies 

• Paragraaf schrijven en aanleveren Jaarverslag 

• "luisterend oor"  jeugdafdeling. Aanwezig zijn. 

• Aanwezigheid MVC-dag en evt. praatje  

• Voorbereiden JL overleg 2 x per jaar 

• Voorbereiden JC overleg: 1 x per maand 

• Zichtbaar maken jeugdafdeling Twitter en FB 

• Huldiging kampioenen 

• Nieuwsbrief naar leiders 

• Organisatie ouderavond / avond jeugdspelers 

• Bijwonen infoavonden KNVB 

• Bijwonen commissie-overleg 

• VVV-partnerclub 

• 1ste aanspreekpunt jeugdcoördinator voor niet technische zaken 

 

Ervaring Niet nodig, wel belangrijk enige affiniteit met voetbal met hart voor MVC-’19 
jeugd en met het wel en wee van MVC’19 

 

Contactpersoon Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met: 
 Naam: Paul Cox (voorzitter) 
 Tel: 06-11129659 
 E-mail: jeugdcommissie@mvc19.nl 

 

mailto:jeugdcommissie@mvc19.nl


 
Geschatte tijd 4-6 uur per week (incl. enkele uren aanwezig zijn op zaterdag) 


